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Chăm sóc em bé hoặc trẻ em khi quý vị nhiễm COVID-19 

 Căn cứ trên thông tin hiện tại, trẻ sơ sinh và trẻ em dường như không có nguy cơ nhiễm COVID-19 cao 

hơn người lớn. 

 Các triệu chứng và biến chứng của COVID-19 có vẻ nhẹ hơn ở trẻ sơ sinh và trẻ em so với người lớn 

căn cứ trên một số ít các báo cáo cho đến nay. 

 Cách tốt nhất để bảo vệ con quý vị là thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa tự cách ly và tránh để 

con quý vị tiếp xúc với COVID-19. 

 Nhờ người thân trong gia đình không bị bệnh và ở trong cùng hộ gia đình quý vị giúp chăm sóc con 

của quý vị nếu được. 

 (Các) con của quý vị hoặc bất kỳ ai khác trong hộ gia đình của quý vị mà quý vị đã từng tiếp xúc cũng 

phải tự cách ly. 

 Theo dõi xem con quý vị có các triệu chứng của COVID-19 hay không. 

 Nếu con quý vị bộc lộ bất kỳ triệu chứng COVID-19 nào, hãy đưa con đến một Trung tâm Đánh giá để 

được xét nghiệm. Các Trung tâm Đánh giá có giới hạn độ tuổi khác nhau, nên kiểm tra trước khi đi. 

 Bảo đảm rằng mọi người trong nhà đang thực hiện các biện pháp phòng ngừa để tránh nguy cơ bị 

nhiễm, bao gồm rửa tay thường xuyên và tránh sờ / chạm vào mặt của họ. 

Nếu quý vị không thể tự cách ly tránh con mình: 

 Hạn chế thời gian quý vị ở gần con của quý vị. 

 Luôn rửa tay của quý vị bằng xà phòng và nước trong ít nhất 15 giây trước khi chạm vào con quý vị. 

 Đeo khẩu trang che mũi và miệng bất cứ khi nào quý vị ở gần con quý vị và cố gắng cách xa nhau ít 

nhất sáu feet. Trẻ em trên hai tuổi cũng nên đeo khẩu trang che mũi và miệng khi chúng ở gần quý vị. 

 Nếu có thể, hãy để bề mặt nằm ngủ của con quý vị cách mặt quý vị ít nhất sáu feet, và để con quý vị 

ngủ trong phòng riêng của chúng, không chung giường với quý vị. 

 Nếu quý vị dùng chung phòng tắm với con mình, hãy luôn làm sạch các bề mặt có nhiều tiếp xúc (mặt 

bồn rửa, vòi nước, tay nắm cửa và tay cầm bồn cầu) sau mỗi lần quý vị sử dụng và đóng nắp bồn cầu 

trước khi xả nước. 

 Tránh ăn chung với con quý vị, và nếu có thể, hãy nhờ người khác chuẩn bị bữa ăn cho con quý vị. 

 Làm sạch và khử trùng các đồ vật và bề mặt thường xuyên tiếp xúc trong nhà của quý vị. 

 Nếu quý vị là người duy nhất chăm sóc con quý vị và bị bệnh nặng quá nên không thể chăm sóc chúng, 

cố gắng tìm một người quý vị hoặc người thân không sống chung nhà với quý vị để con quý vị có thể ở 

cùng. Chúng sẽ cần cách ly trong 14 ngày. Nếu quý vị cần trợ giúp, vui lòng gọi tổng đài 211. 
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Cho trẻ sơ sinh bú:  

 Nếu quý vị đang cho con bú sữa mẹ, hãy luôn rửa tay của quý vị bằng xà phòng và nước trong ít nhất 

15 giây trước khi chạm vào con và đeo khẩu trang khi cho con bú. 

 Nếu quý vị đã đưa ra quyết định với đầy đủ thông tin về việc cho con dùng sữa bột: 

o Nhờ người khỏe mạnh cho con uống sữa, nếu có thể 

o Luôn rửa tay của quý vị và đeo khẩu trang trong khi pha sữa và cho con uống sữa. 

o Tiệt trùng chai và thiết bị, và rửa tay của quý vị trước khi dùng chai và thiết bị sạch. 

o Trữ sữa bột đủ dùng cho từ hai đến bốn tuần. 

o Nếu con quý vị dưới hai tháng tuổi, hãy dùng sữa cô đặc pha nước hoặc sữa pha sẵn. 

o Không khuyến khích sử dụng sữa bột tự chế vì nó không đầy đủ dinh dưỡng. Tìm hiểu về sữa bột 

cho trẻ sơ sinh. 

Chích ngừa và nhiễm COVID-19 trước đây 

 Những người đã từng bị COVID-19 trước đây vẫn nên chích ngừa. Khả năng miễn dịch tự nhiên khi mắc 

COVID-19 có thể không kéo dài và có thể không bảo vệ tránh khỏi các biến thể COVID-19. Tốt hơn là 

nên chích ngừa để tiếp tục được bảo vệ. 

 Bất kỳ ai có các triệu chứng COVID-19, bao gồm sốt, không nên đi chích ngừa. Vui lòng đợi ít nhất 10 

ngày cho tới khi quý vị không còn tự cách ly hoặc các triệu chứng của quý vị đã hết. 

Để biết thêm thông tin 

Tôi có thể cho con bú sữa mẹ nếu xét nghiệm dương tính với COVID-19 không? 

Mang thai, sinh con và chăm sóc trẻ sơ sinh trong thời COVID-19 

Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh: Cha mẹ và người chăm sóc bị bệnh 

Chăm sóc Trẻ đang Tự Cách ly hoặc mắc COVID-19 

 

Để biết thêm thông tin về COVID-19, truy cập trang mạng của chúng tôi tại www.toronto.ca/COVID19 hoặc 

gọi cho chúng tôi ở số 416-338-7600. 
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